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ΑΔΑ: Ω1Υ7ΩΚΠ-Η3Β

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του υπ’ αριθ. 27/24-09-2019 πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Μεγαρέων
Αριθμός Απόφασης:
135/2019

Περί συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά τον Διεθνή
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την σύμβαση παροχής
υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και
Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων
(Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων», σύμφωνα με τους όρους της
υπ’ αριθ. 13572/4-7-2019 διακήρυξης , και τον ορισμό καταληκτικής
ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης
προσφορών

Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 24-09-2019 ημέρα Τρίτη και
ώρα 09:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ.: 18162/20-9-2019 εγγράφου προσκλήσεως
του Προέδρου αυτής και Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγορίου Σταμούλη που επιδόθηκε
με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα , με το άρθρο 77 του
Ν.4555/2018 & του άρθρου 3 του Ν.4623/2019
Πριν από την έναρξη της ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης ο Πρόεδρος & Δήμαρχος Μεγαρέων κ.
Σταμούλης Ι. Γρηγόριος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΟΥΔΕΙΣ

Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ , ο
Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 8ο θέμα της
ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου, και θέτει υπ’ όψιν των μελών,
την από 19-09-2019 εισήγησή του η οποία αναφέρει τα εξής:
Στο πλαίσιο της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού για τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου
ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων» (Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ 76716), υπεβλήθη στις 29/7/2019 η προδικαστική προσφυγή με Γεν. Αριθ.
Κατ. ΑΕΠΠ 955/30-07-2019 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε» κατά των όρων της διακήρυξης με αριθ πρωτ. 13752/4-7-2019 (ΑΔΑΜ:
19PROC005226507).
Κατόπιν τούτου, ο Δήμος Μεγαρέων (Αναθέτουσα Αρχή) με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
15638/1.8.2019 έγγραφο αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της διαγωνιστικής
διαδικασίας, έως την έκδοση σχετικής απόφασης από την ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, επί της ανωτέρω προσφυγής.
Στις 16/9/2019 και με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α-2853 έγγραφό της, η εταιρεία με την
επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» προέβη σε παραίτηση από την ανωτέρω ασκηθείσα
προδικαστική προσφυγή, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 16 Π.Δ. 39/2017.
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Σε συνέχεια της ανωτέρω παραίτησης, η Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) προέβη στη
σύνταξη και κοινοποίηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 102/18-9-2019 πρακτικού, σύμφωνα με το οποίο η ως άνω
Προδικαστική Προσφυγή τίθεται στο αρχείο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω έγγραφα και αποφάσεις, εκλείπουν οι λόγοι αναστολής του ανωτέρω
αναφερόμενου διαγωνισμού και ως εκ τούτου,
Εισηγούμαι:
Στο Σώμα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του άρθρου 100 και του άρθρου 106 του
Ν.4412/2016 τη λήψη σχετικής απόφασης για:
1. τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ.
13752/4-7-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005226507) διακήρυξης.
2. τον ορισμό ως καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών την 2/10/2019
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 και ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την
8/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπ όψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε
απόψεις Αφού είδε τα άρθρα 77 του Ν.4555/2018 , αρθρ. 3 του Ν.4623/2019,
αρθρ. 32 παρ.2 περ. γ του Ν.4412/2016, & του άρθρ. 32Α του Ν. 4412/2016

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις κ.λ.π. που εναρμόνισαν την Ελληνική
Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Την με αριθ. ΑΑΥΣ 329 - 19/4/2019 (αρ. πρωτ. 8667/19-4-2019) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
4. Την με αρ. 71/2019 Απόφαση Ο.Ε. «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης
ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Σύμβαση
Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του
Δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων», πρ/σμού
10.635.893,00 € πλέον ΦΠΑ».
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10714/27-05-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005012821) διακήρυξη.
6. Την από 29/7/2019 προδικαστική προσφυγή με Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ 955/30-07-2019 της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε» κατά των όρων της διακήρυξης με αρ. πρωτ.
13752/4-7-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005226507).
7. Την από 1/8/2019 απόφαση του Δήμου Μεγαρέων με αρ. πρωτ. 15638 για προσωρινή αναστολή
της διαγωνιστικής διαδικασίας.
8. Την υπ’ αρ. πρωτ. Α-2853 / 16.9.2019 παραίτηση από την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με
την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.».
9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 102/18.09.2019 Πρακτικό της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ).
10. Την από 19/09/2019 εισήγηση του Δημάρχου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Με οκτώ (8) θετικές ψήφους έναντι μιας (1) αρνητικής , και εγκρίνει τις ενέργειες που έχουν
υλοποιηθεί έως σήμερα στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών
με τίτλο: “Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων”.
Β) Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 13752/47-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005226507) διακήρυξης.
Γ) Ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών την 2/10/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα
14:00 και ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 8/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.
Δ) Ο Δ.Σ/λος κ. Γεωργακής Δημήτριος , μειοψηφει.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 135/2019.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Μέγαρα 24-09-2019
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων
Σταμούλης Ι. Γρηγόριος

